
Projeção de cenário da Secretaria Estadual de Saúde Pública aponta que a Covid-19, causada pelo novo coronavírus, vai matar 
300 pessoas em 45 dias no RN. Avaliação é que pico acontecerá entre a última semana de abril e primeira quinzena de maio

Maioria é contra 
renúncia de 
Bolsonaro

RN tem 242 casos 
de coronavírus, 
com 7 óbitos

Governo estuda 
linha de R$ 6 bi para 
microempresas

Fernando Pinto 
defende realizar  
testes em massa

Acordo amplia 
concorrência em 
chamada pública

Apesar de apenas 33% 
considerarem a gestão da crise 
do coronavírus por Jair Bolsonaro 
como boa ou ótima, 59% dos 
brasileiros são contra a renúncia

Óbito mais recente, registrado 
neste domingo (5) em Natal, foi o 
de uma mulher de 71 anos. Ela era 
hipertensa e esteve em viagem 
aos Estados Unidos em março

Proposta avaliada pelo Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
(MDR) é oferecer condições 
facilitadas, como juros
subsidiados (de 2,5% ao ano)

Pré-candidato do Novo à 
Prefeitura do Natal diz que, se 
fosse chamado para atuar no 
combate à Covid-19, substituiria
cargos políticos por técnicos

Com custo estimado de R$ 37,1 
milhões, a unidade terá 100 leitos  
para atender pacientes com o 
novo coronavírus. Construção foi 
avalizada pelo Ministério Público
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ajudar na prevenção 
contra o coronavírus

De acordo com a Secretaria 
Estadual de Saúde, na 
próxima semana, serão 
ativadas UTI’s no Hospital 
Tarcísio Maia, em Mossoró

Ministério da Saúde orienta 
a produção de modelos 
simples, de pano, que 
também funcionam como 
barreiras na propagação
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Divulgação de dados sobre coronavírus é 
considerada ruim no RN, aponta estudo

Levantamento realizado pela Open Knowledge Brasil, organização que 
atua na área de transparência, mostra a ausência de dados sobre testes 

laboratoriais e sobre a quantiadade de leitos disponíveis
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Neste fi m de semana, o 
presidente Bolsonaro 
resolveu dar um tempo.

Até às 18 horas deste domingo, 
quando este texto foi entregue ao 
editor, nenhuma declaração dele 
ganhou as manchetes. Isso não 
signifi ca que não venha coisa por 
aí, já que o dia vira à meia noite.  

Quem continua assanhada, 
contudo, é a rede social 
bolsonarista, mestre em atacar o 
próprio governo federal quando o 
assunto é “proteger” o presidente 
da República. As aspas aqui têm o 
signifi cado obvio de uma pergunta: 
proteger de quem?

A psiquiatria busca boas razões 
para o que acontece.

O fenômeno começou assim que 
Bolsonaro ganhou a eleição e já 
começou a pensar na seguinte.

Quem faz isso de sã 
consciência?

Depois, quando começou a 
retirar dos cargos e a humilhar 
com rebaixamento todos que 
marcharam a seu lado na 
campanha, de civis a militares.

Logo, o Brasil soube que não 
tinha um presidente; tinha um 

chefe de clã que só poupa os 
próprios fi lhos do desterro. E, ao 
blindá-los, oferece a eles elmos e 
espadas, como guardas pretorianos 
de um Imperador.

Na Roma Antiga, a mera 
existência do Senado não era 
sufi ciente para brecar a força 
bruta dos mandatários, nutrindo 
conspirações palacianas e até da 
própria Igreja.

Embora as instituições 
tenham evoluído muitíssimo 
desde então, Bolsonaro 
estabeleceu para si uma regra 
adotada há séculos por dirigentes 
avessos a democracia: o 
extermínio da política quando ela 
não serve mais a seus propósitos.

Usam-na quando lhes convém 
e a descartam quando chegam 
ao poder. O passo seguinte que 

tomam não é incomum na história: 
impõem aos subordinados a 
alternativa da vassalagem para 
poderem sobreviver.  

Não é lealdade, é obediência 
pura e simples.

São péssimos para pagar 
dívidas, mas ótimos para cobrá-
las e exercitam a traição com 
obstinação e método. E, sobretudo, 
necessitam de quem os idolatre 
acima de qualquer coisa e 
qualquer lógica, de qualquer tênue 
demonstração de bom senso ou 
lógica elementar.

Isso também foi visto no auge 
do petismo, com uma virulência 
menor, mas efetiva.

Só que um fato inteiramente 
novo, fora do programa, interferiu 
no enredo.

Há hoje uma desestruturação 
global em curso, chamada 
coronavírus, a mostrar que 
ninguém é forte ou poderoso o 
sufi ciente para a fúria de uma 
pandemia, que em três meses fez 
cair de joelhos grandes potências 
mundiais.

Nesse momento, exercitar a paz 
é sempre melhor.

Quando paz é melhor
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NOTAS & INFORMES
ISOLAMENTO

A estimativa do secretário 
adjunto de Saúde do Estado, 
Petrônio Spinelli, de que 
poderão morrer 300 potiguares 
em um mês por causa do 
coronavírus, é aterradora, mas 
ao mesmo tempo serve de alerta 
e conselho: se puder, fi que em 
casa. O isolamento social é a 
única ferramenta, no momento, 
para conter o avanço do vírus.

AUMENTO NAS DESPESAS
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
quer discutir com o governo 
o aumento nas despesas 
provocado pelo projeto do 
Senado que amplia auxílio a 
informais, idosos e empresas 
antes de colocar a proposta em 
votação. As medidas contra 
os efeitos econômicos do novo 
coronavírus foram aprovadas 
pelo plenário do Senado na 
última quinta-feira (1º) e agora 
dependem do aval da Câmara.

ALECRIM
Na contramão do que 

recomenda a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o 
comércio popular do Alecrim 
permanece aberto e sem 
medidas de contenção para 
evitar a disseminação do 
novo coronavírus entre a 

Próximo de assumir o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), o ministro Luís Roberto Barrroso, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), disse considerar prematuro 

o debate sobre cancelar a eleição municipal por causa da 
crise do coronavírus, mas admite a possibilidade de um 
adiamento de outubro para, no máximo, dezembro. Em 
nota, Barroso afi rmou ser contrário a deixar a escolha de 
novos prefeitos e vereadores para 2022, mas ressaltou que a 
palavra fi nal deve ser dada pelo Congresso, a quem caberia 
a aprovação de uma emenda à Constituição.

Eleições em dezembro

população. O que mais se enxerga 
são aglomerações e nenhuma 
fi scalização ou ordenamento 
partindo dos órgãos públicos.

NOVO RUMO
O advogado Carlos Castim 

se fi liou neste fi m de semana ao 
PDT. Ele, que deixou na semana 
passada a Procuradoria-Geral 
do Município de Natal, será 
candidato a vereador nas eleições 
deste ano.

TELEFONIA
A Defensoria Pública do Rio 

Grande do Norte expediu uma 
recomendação no último sábado 
(4) às empresas Tim, Claro, Oi, 
Vivo, Cabo Telecom e Brisanet. 
O texto orienta que as empresas 
garantam a continuidade, sem 

interrupção, do fornecimento de 
serviços de telefonia fi xa, móvel e 
internet durante a pandemia do 
novo coronavírus. A Defensoria 
pede, ainda, que o serviço não seja 
cortado em caso de inadimplência.

SEM REPRESÁLIA
O governo federal afi rmou ao 

Supremo Tribunal Federal (STF) 
que o rebaixamento da nota de 
crédito do estado de São Paulo 
pelo Tesouro Nacional não foi uma 
“represália” ao governo estadual. 
Na sexta-feira (3), o ministro 
Alexandre de Moraes anulou 
o rebaixamento pelo Tesouro 
da nota de crédito do estado, 
que impedia o governo paulista 
de obter novos empréstimos e 
fi nanciamentos com a garantia da 
União.

Idealizado e coordenado pela Fiern e contando com a 
participação de vários parceiros, o Mais RN é um dos mais 
relevantes estudos já realizados sobre os caminhos do 
desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Norte 
sendo, de fato, um roteiro indispensável para o planejamento 
potiguar.

Partindo de um criterioso diagnóstico, aponta cenários 
desejados e ameaças futuras, pontos críticos de atenção, 
atuais e potenciais, o documento vem sendo atualizado desde 
2014 quando foi lançada sua primeira versão.

Como estratégia de desenvolvimento, pelo menos, quatro 
grandes prioridades são defi nidas: a melhoria contínua 
do ambiente de negócios; a promoção da competitividade 
sistêmica do Rio Grande do Norte; o incentivo ao 
empreendedorismo potiguar e uma promoção ativa de 
investimentos. A agenda do Mais RN inclui a articulação em 
relação a qualidade das instituições, a efi ciência do Estado, 
o ajuste fi scal, os investimentos em infraestrutura e em 
educação com o empreendedorismo potiguar.

Não há, portanto, nenhuma receita mágica. O Mais RN, 
neste cenário, se apresenta como roteiro que, aliás, pode ser 
criticado e melhorado, mas a partir dele temos um referencial 
para o debate. E, agora, chegou a vez da versão digital, de fácil 
navegação, com forte apelo a interatividade, o Mais RN espera 
continuar recebendo a contribuição da sociedade civil organizada, 
sobretudo, dos empresários, gestores públicos e estudiosos de 
temas relacionados a economia, planejamento e gestão.

Na versão digital são oferecidas informações, ferramentas 
e serviços que auxiliam decisões e inspiram estudos e 
pesquisa, sobretudo, diante dos gravíssimos efeitos de uma 
crise que abate a economia mundial e, claro, lança seus 
efeitos sobre o Brasil e o Estado do Rio Grande do Norte.

Neste sentido, aliás, acrescentamos ao Portal Mais RN, 
que já conta com todo acervo teórico formado ao longo dos 
anos (capítulos, mapas, notícias), o acompanhamento e 
tratamento de informações (Power BI), da Covid-19 em nosso 
Estado, ferramenta essa que irá auxiliar a população do 
Estado em geral.  

Para além do BI, está sendo lançada a “Sala de Situação” 
cujos integrantes estarão na escuta permanente da sociedade 
e dos empresários em particular, mapeando demandas, 
oportunidades, sugestões e troca de informações relevantes 
nesse momento. A “Sala” também fará a síntese das mudanças 
no ordenamento jurídico, do estado e do país, reunindo num 
só lugar, as alterações da legislação. No médio prazo, a “Sala” 
realizará podcasts e lives com empresários, professores e 
técnicos das mais diversas áreas para que também sejam 
intercambiadas informações uteis em ponto de uso.

Não podemos desanimar. Precisamos continuar lutando. 
O Mais RN é uma ferramenta de apoio e o potiguar é 
como um herói da resistência: tem fi bra, tradição e força 
empreendedora.

ARTIGO
Amaro Sales ►  Presidente do Sistema Fiern

Mais RN e a informação
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO)

POUSADA SÓ ALEGRIA EIRELI, 09.240.589/0001-70, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO 
DE OPERAÇÃO (LRO) para POUSADA, localizado na R. Cavalo Marinho, 52, Centro, São Miguel do Gostoso/RN.

 
Maria de Fátima Rodrigues Romano

Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

A fi rma POSTO JOAO LOPES LTDA ME, de CNPJ 09.459.395/0002-40, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA o Pedido de Licença 
Simplifi cada – LS para Armazenamento e Revenda de Recipientes Transportáveis de GLP, Classe II, localizada na R 
Antônio Cizilio de Oliveira 106 - Santa Paz - 59.670-000 - Upanema RN.

 
JOÃO LOPES DA SILVA JUNIOR 

Dir. Presidente

PEDIDO LICENÇA PRÉVIA

PORTO ENERGIA EÓLICA S/A, 33.101.141/0001-50, torna público que esta requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LP (Licença Prévia) para 
licenciamento do COMPLEXO EÓLICO PORTO, localizado no município de Porto do Mangue/RN.

 
Porto Energia Eólica S/A

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A  MINERAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,  CNPJ: 05.686.604/0003-19, torna público que recebeu  do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação de Licença 
de Operação, com o prazo de validade até 20/02/2026, em favor do empreendimento , para Benefi ciamento de Granito 
para a produção de brita  em uma área de 7,19 hectares, localizada em Rod.BR 304-KM 300, Granja Ferreiro Torto, 
S/N, Zona Rural, Macaíba/RN.

 
José Pedro de França Horto

Administrador

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

A  POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA,  CNPJ: 10.791.675/0001-50, torna público que recebeu  do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Autorização Especial, 
com o prazo de validade até 12/02/2021, em favor do empreendimento , para Usina de Asfalto , localizada no Sítio 
Jacarandá, S/N, Sala 02, Zona Rural, Caraúbas/RN.

 
José Luis Arantes Horto

Sócio-Proprietário

O advogado e empresário 
Fernando Pinto, pré-candidato 
do Partido Novo à Prefeitura do 
Natal, defende a aplicação de tes-
tes em massa para diagnosticar a 
real ameaça que representa a Co-
vid-19, infecção causada pelo novo 
coronavírus. Nesta entrevista ao 
Agora RN, ele também fala sobre 
como a pandemia afeta o Judiciá-
rio. Confi ra:

AGORA: Como o coronaví-
rus afeta o Judiciário?

FERNANDO PINTO: O Judi-
ciário brasileiro é caro e não gera 
o retorno esperado pelo povo. Vi-
vemos em um ambiente de injusti-
ças. Com a Covid-19, a Justiça es-
taria atendendo apenas questões 
emergenciais. Ocorre que o gran-
de volume de demandas emergen-
ciais despertou um maior vigor na 
atuação da advocacia e da própria 
OAB/RN, liderada pelo presiden-
te Aldo Medeiros, que realiza um 
excelente trabalho. Outro fator é 
a pressão que a advocacia exerce 
para defender os direitos dos tra-

balhadores, empresários e enti-
dades. Hoje, advogados e médicos 
bem aparelhados são essenciais 
para vida das pessoas jurídicas e 
físicas. Acredito que já temos mais 
pessoas jurídicas mortas do que 
seres humanos.

AGORA: A grande parte 
da advocacia que não possui 
questões emergenciais está 
parada. Qual é a solução?

FP: Criar oportunidades e ino-
var. A advocacia é o maior bastião 
do indivíduo usurpado pelo Esta-
do. Essa “infodemia” do coronaví-
rus aliada a decisões erradas do 
Estado parou tudo. O nosso escri-
tório, por exemplo, criou um comi-
tê de administração de crises para 
o empresário, em praticamente 
todos os ramos do Direito. 

AGORA: Como o senhor 
analisa as críticas de que a 
OAB tem “conchavos” com a 
esquerda?

FP: Não consigo ver por es-
se lado. A OAB é um dos pilares 

mais inabaláveis da história da 
democracia brasileira. Não existe 
Ordem dos Advogados forte em 
países como Venezuela, Cuba, Co-
reia do Norte e outras ditaduras 
estatizantes. Por isso que países 
como Brasil, EUA, Alemanha, 
Portugal, Itália, dentre outros, 
outorgam poderes para uma enti-

dade como a OAB, que existe para 
fortalecer o advogado do cidadão 
na luta pelo direito da menor mi-
noria do mundo, que é o indivíduo, 
contra os abusos da maior maioria 
do mundo, que é o Estado. A igual-
dade de armas contra os podero-
síssimos defensores do Estado só 
é possível se existir uma Ordem 
autônoma, forte e coesa. Então, 
com base no meu conceito, a OAB 
é uma entidade liberal.

AGORA: Como a advocacia 
colabora para a democracia e 
a saúde ao mesmo tempo?

FP: Nunca o Estado esteve 
tão presente nas nossas costas. 
Um empresário sem um bom 
advogado equivale a uma pessoa 
com Covid-19 em situação grave 
sem respirador. O Estado proí-
be a liberdade, a advocacia luta 
pela liberdade. O Estado quebra 
empresas, nós lutamos pela so-
brevivência delas. O Estado torna 
inexequível o cumprimento de 
contratos, a advocacia luta por 
um acordo. O Estado confi sca e a 

advocacia vai lá e impede que o 
Estado roube do cidadão mais do 
que já rouba com os impostos.

AGORA: O senhor é um 
crítico da atuação da adminis-
tração do Estado. Se lhe cha-
massem para ajudar, no RN e 
em Natal, o que o senhor faria 
de imediato?

FP: Serviríamos de exemplo 
para o Brasil. A prioridade é testar 
para identifi car os grupos de risco. 
Já existem testes rápidos no mer-
cado. Outra coisa: eu substituiria 
cargos políticos por técnicos quali-
fi cados, médicos e economistas do 
nosso Estado, e contrataria outros 
epidemiologistas e economistas 
que vivem essa crise na Itália, 
Alemanha, EUA, Japão, Coreia 
do Sul e China. Uma equipe mul-
tidisciplinar para analisar cada 
uma das nossas cidades. Com um 
time qualifi cado, seríamos orien-
tadores do pêndulo da teoria da 
verticalização e horizontalização 
da administração do ponteiro das 
estratégias contra a Covid-19. 

Advogado e empresário Fernando Pinto

Fernando Pinto defende testes em massa 
para identificar Covid-19 e troca de cargos
Pré-candidato do Novo à Prefeitura do Natal diz que, se fosse chamado para atuar no combate à Covid-19, substituiria
cargos políticos por técnicos qualificados do Estado e contrataria outros epidemiologistas e economistas de outros países

Entrevista

Cedida

O Governo do Rio Grande do 
Norte assinou com o Ministério  
Público Estadual e o Ministério 
Público Federal um acordo que al-
tera as regras da chamada pública 
que vai escolher o administrador 
do hospital de campanha que se-
rá montado na Arena das Dunas. 
Com custo estimado de R$ 37,1 
milhões, a unidade terá 100 leitos  
para atender pacientes com o novo 
coronavírus.

No acordo, publicado em uma 
edição extra do Diário Ofi cial do 
Estado no sábado (4), o governo se 
compromete a ampliar a concor-
rência da licitação. Agora, além de 
organizações sociais e instituições 
fi lantrópicas, poderão participar da 
chamada pública sociedades em-
presariais hospitalares e de saúde 
em geral.

O prazo para apresentação de 
propostas vence nesta segunda-
-feira (6). Entretanto, como houve 
mudanças no edital de chamada 

pública, é possível que haja uma 
prorrogação. O governo, porém, 
tem reiterado que a ampliação de 
leitos de atendimentos na rede pú-
blica é urgente, pois a previsão é 
que o número de casos de Covid-19 
aumente “exponencialmente” nas 
próximas semanas.

Na semana passada, o Minis-
tério Público Estadual abriu um 
inquérito para apurar as circuns-
tâncias da contratação do hospital 
de campanha, que acontece de 
forma emergencial. A investigação 
foi aberta diante dos rumores sobre 
um possível favorecimento a orga-
nizações sociais na chamada públi-
ca, já que, inicialmente, só elas e 
instituições fi lantrópicas poderiam 
concorrer e o prazo para apresen-
tação de propostas era de apenas 
dois dias.

A Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) afi rmou, em nota, 
que, mesmo com a expansão da rede 
existente, a construção de um hos-

pital de campanha será necessária 
para atender à demanda por aten-
dimento nas próximas semanas.

“O Governo do Estado vem atu-
ando para abrir mais de 100 leitos 
de UTI nos hospitais regionais da 
rede pública, incluindo também os 
leitos do Hospital da PM. Ainda as-
sim, a implementação de um hos-
pital de campanha a ser erguido na 
Arena das Dunas é imprescindível, 
preparando o sistema de saúde pa-
ra o incremento na curva de casos 
de Covid-19 e internações, que de-
ve acontecer entre abril e maio em 
todo o RN”, afi rmou a pasta.

O secretário estadual de Saúde, 
Cipriano Maia, afi rmou que outros 
estados têm montado hospitais de 
campanha e expandido suas redes 
assistenciais. “A nossa opção por 
fazer uma chamada pública para 
gerenciar esses leitos é porque não 
temos equipamento disponível, 
não temos pessoal sufi ciente nem 
garantia de insumos”, afi rmou.

Acordo amplia concorrência em 
chamada para hospital de campanha

Saúde
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O governo federal pretende 
lançar uma linha especial de fi -
nanciamentos para micro e peque-
nas empresas com recursos dos 
fundos constitucionais do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. A es-
timativa é de que cerca de R$ 6 
bilhões poderão ser disponibiliza-
dos pelos bancos às empresas que 
estão nas regiões atendidas por 
esses fundos.

A proposta do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR) 
é oferecer condições facilitadas, co-
mo juros subsidiados (de 2,5% ao 
ano), a pequenas empresas e até 
pessoas físicas que fi caram sem 
dinheiro para tocar os negócios em 
meio à crise provocada pelo avan-
ço do novo coronavírus.

O objetivo é atender empresas 
que fi caram de fora do alcance da 
linha oferecida pelo BNDES para 
auxiliar no pagamento de salários. 
A linha emergencial de crédito 
para a folha de pagamento vai 

emprestar para companhias com 
faturamento anual entre R$ 360 
mil e R$ 10 milhões. Os pequenos 
fi caram de fora do anúncio ante-
rior, o que motivou críticas.

O MDR negocia com a equi-
pe econômica e com os bancos 
o remanejamento de recursos 
de outras linhas de empréstimo 
ofertadas com dinheiro dos fun-
dos constitucionais do Nordeste 
(FNE), do Norte (FNO) e do Cen-
tro-Oeste (FCO). A avaliação é de 
que os bancos que operam os re-
cursos (Banco do Nordeste, Banco 
da Amazônia e Banco do Brasil) 
poderão disponibilizar cerca de R$ 
6 bilhões.

Antes disso, porém, é preciso 
aprovar a medida no Conselho 
Monetário Nacional (CMN), for-
mado por integrantes do Minis-
tério da Economia e do Banco 
Central. Segundo uma fonte da 
área econômica, uma reunião ex-
traordinária do CMN pode ocorrer 

até esta segunda-feira (6) para dar 
aval à nova linha.

Os valores dos fi nanciamentos 
serão pequenos. Será possível con-
tratar até R$ 100 mil para capital 
de giro (para bancar despesas 

com custeio, manutenção, forma-
ção de estoques e pagamento de 
salários) ou até R$ 200 mil para 
investimento (com preferência aos 
destinados à produção de bens e 
serviços que auxiliem no combate 

à Covid-19 ou à manutenção de 
serviços essenciais). A taxa efetiva 
de juros será de 2,5% ao ano.

O subsídio a ser bancado pelo 
governo nas operações não deve 
ser alto, uma vez que são opera-
ções menos vultosas do que na 
linha operada pelo BNDES – na 
qual o Tesouro aportou R$ 34 bi-
lhões, assumindo 85% do risco do 
crédito.

O prazo do fi nanciamento será 
de 24 meses, e haverá carência nos 
pagamentos até o fi m deste ano.

O total disponibilizado na li-
nha especial vai depender da re-
programação dos bancos, que tam-
bém poderão operar solicitando 
garantias para o empréstimo. Não 
haverá dinheiro novo do governo 
para os fundos constitucionais, 
mas sim um remanejamento. A 
expectativa dentro do governo, no 
entanto, é que as condições espe-
ciais tornem o fi nanciamento atra-
tivo, dando fôlego aos pequenos.

Comércio de São Paulo fechado por causa da pandemia de Covid-19

Governo federal estuda lançar linha de
R$ 6 bi para micro e pequenas empresas
Subsídio a ser bancado pelo governo nas operações não deve ser alto, uma vez que são operações menos vultosas
do que na linha operada pelo BNDES – na qual o Tesouro aportou R$ 34 bilhões, assumindo 85% do risco do crédito

Crise do coronavírus

Rovena Rosa / Agência Brasil

Subiu para 7 o número de mor-
tes causadas pelo novo coronavírus 
no Rio Grande do Norte. O óbito 
mais recente, registrado neste do-
mingo (5) em Natal, foi o de uma 
mulher de 71 anos. Ela era hiper-
tensa e esteve em viagem aos Es-
tados Unidos no período de 7 a 18 
de março. Foi a segunda morte na 
capital do Estado - a primeira foi a 
do gastrólogo Matheus Aciole, de 
23 anos, que era obeso.

Além das duas mortes em Na-
tal, houve até agora três  óbitos 
em Mossoró: o professor Luiz di 
Souza, de 61 anos; o técnico em en-
fermagem Luiz Alves de Brito, de 
48 anos; e uma mulher de 90 anos, 
que não teve outras informações 
divulgadas. Também houve mor-
tes em Taipu e Tenente Ananias, 
as duas não esclarecidas.

Com isso, a taxa de letalidade 
da Covid-19, a infecção causada pe-
lo novo coronavírus, está em 2,9% 
no Estado. De acordo com a Secre-
taria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap), são 242 casos confi rmados 
da doença, 27 a mais do que o que 

era registrado no sábado (215). 
Além disso, são 2.354 casos suspei-
tos e 675 casos foram descartados.

No País inteiro, são 11.130 ca-
sos confi rmados, com 486 mortes. 
Com isso, a taxa de letalidade es-
tá em 4,4%. No sábado, havia 432 
mortes e 10.278 casos confi rmados. 
Em relação ao balanço anterior, 
foram acrescentadas 54 mortes 
(aumento de 12,5%) e 852 casos 

confi rmados (aumento de 8,28%).
São Paulo chegou a 4.620 casos 

confi rmados e 275 mortos. O Rio 
de Janeiro tem 1.397 casos e 64 
mortos. No Ceará, são 823 casos e 
26 mortos, seguido por Minas Ge-
rais (498 casos e 6 mortos), Distri-
to Federal (486 casos e 7 mortos), 
Paraná (438 casos e 9 mortos) e 
Rio Grande do Sul (418 casos e 7 
mortos).

No País inteiro, são 11.130 casos confi rmados, com 486 mortes

RN tem 242 casos confirmados
de coronavírus, com 7 mortes

Covid-19

Josué Damacena / Fiocruz

Maioria dos brasileiros é
contra renúncia de Bolsonaro

Pesquisa Datafolha

Apesar de apenas 33% con-
siderarem a gestão da crise do 
coronavírus por Jair Bolso-
naro como boa ou ótima, 59% 
dos brasileiros são contra a 
renúncia do presidente, apon-
tam dados de uma pesquisa do 
instituto Datafolha divulgados 
neste domingo (5). Ao mesmo 
tempo, mais de um terço (37%) 
dos entrevistados defendem que 
Bolsonaro renuncie.

Entre os mais ricos, 59% são 
contra a renúncia. Ao mesmo 
tempo, 39% dos que têm renda 
mensal acima de dez salários mí-
nimos defendem que o presiden-
te deixe o cargo, assim como 44% 
dos jovens e 40% dos que têm for-
mação até o ensino fundamental. 
Enquanto 74% dos empresários 
consideram que o presidente não 
deveria renunciar, 52% dos estu-
dantes são a favor da ideia.

Entre as regiões, as Norte 
e Centro-Oeste são onde o pre-
sidente conta com maior apoio, 
com 66% contra a sua renúncia, 
e 30% a favor. O Nordeste, por 

sua vez, é onde mais se verifi cou 
apoio à renúncia (47%), ante 
49% contrários à ideia. No Sul, 
onde Bolsonaro recebeu forte 
apoio nas eleições, apenas 28% 
defendem a renúncia. No Su-
deste, são 37%.

Segundo o Datafolha, 44% 
dos brasileiros acreditam que o 
presidente não tem mais condi-
ções de liderar o país, mas 52% 
ainda endossam a capacidade do 
presidente de seguir na função.

Presidente Jair Bolsonaro

Isac Nóbrega / Presidência da República
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O Rio Grande do Norte tem 
transparência avaliada como ruim 
para a divulgação de dados rela-
cionados com a pandemia da Co-
vid-19, segundo levantamento rea-
lizado pela Open Knowledge Brasil 
(OKBR), organização que atua na 
área de transparência e abertura 
de dados públicos.

Segundo a organização, o go-
verno estadual não publica dados 
que permitam acompanhar em 
detalhes a disseminação do novo 
coronavírus. O Rio Grande do Nor-
te registrou seu primeiro caso em 
13 de março.

De acordo com o estudo, a 
transparência dos entes federa-
tivos foi avaliada a partir de uma 

escala de 0 a 100 pontos. Desta for-
ma, o Rio Grande do Norte obteve 
apenas 29 dos pontos disponíveis. 
O Estado recebeu nota “zero” nos 
quesitos relacionados com a Quan-
tidade de leitos ocupados no estado 
em relação ao total disponível, da 
quantidade de testes de que o es-
tado dispõe e de quantidades aná-
lises laboratoriais feitas.  

Na liderança da pesquisa está 
Pernambuco, local considerado 
com um nível alto de transparên-
cia (com 81 pontos de um total de 
100, pelos critérios da avaliação). 
Em seguida, Ceará (69) e Rio de 
Janeiro (64) também apresentam 
bom nível de informações

Segundo a OKBR, chama a 

atenção a ausência de informa-
ções sobre testes disponíveis nos 
estados: na data de coleta das in-
formações, apenas um dos 28 entes 
avaliados informava esse dado. 
Outro dado ausente é a taxa de 
ocupação de leitos: nenhum esta-
do conta quantos leitos (sobretudo 
de UTIs) estão ocupados. “Como o 
Ministério da Saúde publica dados 
muito agregados e os estados não 
observam os mesmos parâmetros 
de publicação, há muita variação 
entre os estados. Isso pode preju-
dicar a comparação e difi cultar o 
planejamento a infraestrutura de 
saúde necessária para lidar com a 
crise”, diz Fernanda Campagnucci, 
diretora-executiva da OKBR.RN obteve apenas 29 dos 100 pontos disponíveis no levantento da transparência

Divulgação de dados sobre coronavírus é 
considerada ruim no RN, aponta estudo
Levantamento realizado pela Open Knowledge Brasil, organização que atua na área de transparência, mostra a ausência de 
dados sobre testes laboratoriais e sobre a quantiadade de leitos disponíveis para casos de graves de Covid-19 no Estado

Informação

Reprodução / Getty images
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Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. MARKUS ALEXANDER VERTEL, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF/MF n° 229.214.498-
03, RNE n° V352455-K – CGPI/DIREX/DPF, residente e domiciliado na Rua Atlântico, n° 69, Pina, Recife-PE, que vem 
através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, 
com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.    
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Araras, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 1.739,98m² (mil setecentos e trinta e nove metros e noventa e oito decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.015.03.1242.0000.6, e sequencial número 
1.002287.2, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 18,21m, com 
a Rua das Araras; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 0,94m, do ponto P3 ao P4 com 27,93m, do ponto P4 ao P5 com 0,86m 
e do ponto P5 ao P6 com 6,64m com a Sra. Mina, do ponto P6 ao P7 com 1,02m, do ponto P7 ao P8 com 12,04m e do ponto 
P8 ao P9 com 20,05m com o Sr. José Barbosa e do Ponto P9 ao P10 com 20,90, do ponto P10 ao P11 com 3,16m e do ponto 
P11 ao P12 com 9,38m com o Sr. Eronildo Alves da Silva, totalizando 102,92m de limite leste; Ao Sul, do ponto P12 ao P13 
com 17,28m, com o Sr. Ramiro Alves da Silva; Ao Oeste, do ponto P13 ao P14 com 27,88m com o Sr. Railson Alves da Silva, 
do ponto P14 ao P15 com 1,82m, do ponto P15 ao P16 com 9,27m e do ponto P16 ao P1 com 63,50m com o Sr. Cyril 
Garrigue Besson, totalizando 102,47m de limite oeste.   Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é 
R$ 400.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de 
seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. José Barbosa, o Sr. Eronildo Alves 
da Silva, o Sr. Ramiro Alves da Silva, o Sr. Railson Alves da Silva, o Sr. Cyril Garrigue Besson, a Sra. Mina, bem como 
terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no 
prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de 
posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

  
Tibau do Sul/RN, 06.04.2020 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião ordinário. 
Solicitantes: o Sr. SEBASTIAN BARBIERO, argentino, casado, cozinheiro, portador do CPF/MF n° 715.948.874-11 e 
Passaporte de n° AAC005456, e sua esposa, a Sra. CAMILA BONTEMPO MELO, brasileira, arquiteta, portadora do CPF/MF 
n° 024.884.551-99 e RG de n° 5741778, ambos residentes e domiciliados na Rua das Pedrinhas, n° 300, casa 15, Praia da 
Pipa, Tibau do Sul/RN, que vem através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, 
Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Cordeiro, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 2.212,95m² (dois mil, duzentos e doze metros e noventa e cinco decímetros quadrados). Imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.028.05.1683.0000.7 e sequencial n° 1.008972.1, CEP: 
59.178-000.  Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao Norte, do ponto 
P1 ao P2 com 152,91m com as Sras. Lila Ananda Ringuelet, Sra. Maria Carolina Marbian, Sra. Veronica Elisabet Merlo, 
Vanina Sara Marandet e a Sra. Contaza Alejandrina Cooper; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 149,46m com a Sra. Luciana 
Regina Garcia de Freitas; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 15,00m com o Sr. Antônio Barbosa Filho; Ao Oeste, do ponto P4 
ao P1 com 15,00m, com a  Rua do Cordeiro. Seguindo as Seguintes Coordenadas Geográficas de GPS para UTM: P1-
X=271832,86 Y=9310394,96 P2-X=271961,26 Y=9310477,91 P3-X=271970,23 Y=9310465,89 P4-X=271844,35 
Y=9310385,33. Memorial correspondente ao serviço registrado no CREA-RN com ART n° RN20190260473.  Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 150.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse 
do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Germana Perazzo Tavares Cavalcanti, a Sra. Maria 
Carolina Marbian, a Sra. Veronica Elisabet Merlo, a Sra. Vanina Sara Marandet, a Sra. Constaza Alejandrina Cooper , 
bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-
se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de 
posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 06.04.2020 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S/A., CNPJ: 08.131.773/0001-19, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 
2019-133345/TEC/LS-0109, com prazo de validade até 30/11/2025, em favor do empreendimento de Extração de 
Areia em uma área de 3,12 ha, volume 1.000m³/mês, localizada nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M): 
772.303,0 mE; 9.298.051,0 mN, Datum SIRGAS 2000. O empreendimento está inserido no processo nº 848.028/2019 
da Agência Nacional de Mineração (ANM). O material será empregado diretamente na construção civil. Localizada na 
Fazenda Barra Verde, BR 427, Km 08, Zona Rural, Município de Currais Novos/RN. 

 
Rogerio Barreto Drummond 

Diretor Presidente.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REG. E OPERAÇÃO - LRO

SÉRGIO MAIA DE LIMA JÚNIOR, CPF:033.626.374-00 , torna  público que  está recebendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E 
OPERAÇÃO - LRO, com prazo de validade até 22/03/2022 da atividade de FRUTICULTURA de sequeiro (cajucultura)  
no Sítio do Padre , zona  rural de Apodi-RN.

 
SÉRGIO MAIA DE LIMA JÚNIOR

requerente

O novo coronavírus deve infec-
tar mais de 21 mil potiguares até a 
segunda quinzena de maio. A aná-
lise leva em consideração a taxa de 
mortalidade da Covid-19 – que é 
provocada pelo vírus –, a partir dos 
dados de mortalidade da doença, 
segundo informações da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública, que 
avalia que 300 pessoas irão morrer 
nos próximos 30 dias.

A avaliação do Governo do Es-
tado é que o pico da doença no Rio 
Grande do Norte deve acontecer 
entre a última semana de abril e 
os primeiros 15 dias de maio. Até 
lá, em um cenário satisfatório es-
perado pela Sesap, cerca de 300 
pessoas morrerão em decorrência 
da doença. 

A avaliação de cenário satisfa-
tório – a partir do achatamento da 
curva epidemiológica, ou seja, com 
a redução da velocidade inicial da 
epidemia – está ligada ao cumpri-
mento das medidas de restrição ao 
fl uxo das pessoas, como a suspen-
são de aulas das redes pública e 
privada de ensino e o fechamento 
de atividades de serviços consi-
derados não essenciais, além da 
observância, por parte dos potigua-
res, das medidas de quarentena 
domiciliar. Em todo o Estado, o iso-
lamento social segue até o dia 23 de 
abril, segundo decreto estadual da 
última quinta-feira (02).

Segundo os dados do Ministério 
da Saúde, a taxa de mortalidade 
está em 2,72%. No entanto, um 
estudo feito por pesquisadores liga-
dos à Universidade de Hong Kong 
e ao Centro de Dinâmicas de Doen-
ças Transmissíveis da Universida-

de de Harvard (EUA) calcula que 
a taxa de mortalidade em pessoas 
com sintomas da Covid-19 seja de 
1,4%. Desta forma, seguindo os da-
dos de 300 mortes estimadas pelo   
Governo do Estado, a doença deve 
alcançar 21,4 mil potiguares até 
maio.

Em outro estudo, agora do Ins-
tituto de Estudos para Políticas 
de Saúde (Ieps), com sede no Rio 
de Janeiro, o Rio Grande do Nor-
te terá 5% dos casos de Covid-19 
necessitando de serviços especiali-
zados de saúde, como Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI). Desta for-
ma, cerca de 1 mil potiguares irão 
necessitar de vagas atendimento 
intensivo no SUS.

Com base nestes números, o 
estudo aponta custo total de R$ 
12 milhões com atendimento de 
internações. O levantamento sobre 
os custos no atendimento avaliou 

que o custo médio de internação 
em UTI por condições semelhantes 
em 2019 foi de R$ 11.296, segundo 
informações do Datasus. O levan-
tamento considera apenas repas-
ses federais com os procedimentos 
decorrentes da internação – medi-
camentos e materiais hospitalares 
–, sem contar com as despesas com 
médicos.

Até a última sexta-feira (3), 
todas as 279 Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no Rio Grande do 
Norte estavam ocupadas. O núme-
ro gera preocupação em razão do 
avanço dos casos de hospitalizações 
causadas pela Covid-19 no Estado.

A Secretaria de Saúde Pública 
do Rio Grande do Norte divulgou 
neste domingo (5) que são 242 ca-
sos confi rmados de coronavírus. 
Até o momento, a Covid-19 já ma-
tou sete potiguares.

Atual taxa de mortalidade da Covid-19 é de 1,74%, segundo pesquisas internacionais

Coronavírus pode infectar mais de 21 
mil potiguares até o início de maio
Projeção de cenário da Secretaria Estadual de Saúde Pública aponta que 
a Covid-19 vai matar 300 pessoas dentro dos próximos 45 dias no RN

Curva

China Daily / Reuters

Governo do RN anuncia novas UTIs
O Governo do Rio Grande 

do Norte anunciou no sábado 
(4) ações para a melhoria de 
rede pública hospitlar. Também 
foram anunciadas ações para o 
enfrentamento da pandemia da 
Covid-19.

O secretário de Estado da 
Saúde Pública, Cipriano Vas-
concelos, defendeu a neces-
sidade urgente de instalação 
do Hospital de Campanha na 
Arena das Dunas. “O Hospital 
de Campanha é para ampliar 
leitos de UTI’s e de observação 
de forma rápida e salvar vidas. 
A Arena das Dunas é o lugar 
mais apropriado por que tem 

infraestrutura pronta de água, 
energia, esgoto e comunicação”, 
argumentou.

Cipriano também informou 
que, de acordo com o planeja-
mento do Governo do Estado, 
serão ofertados progressiva-
mente novos leitos de UTI’s. Na 
próxima semana serão ativadas 
UTI’s no Hospital Regional 
Tarcísio Maia, em Mossoró. Na 
semana seguinte, no Hospital 
da Polícia Militar e no Hospital 
João Machado, em Natal.

Sobre o chamamento públi-
co emergencial para contração 
de Organização Social ou Insti-
tuição Filantrópica para a ges-

tão do Hospital de Campanha 
o secretário de Saúde explicou, 
acerca do comparativo que vem 
sendo feito pela sociedade entre 
a unidade de Natal e a da cida-
de de São Paulo.“Foi feita uma 
grande confusão, por desinfor-
mação ou má fé, tentando com-
parar Natal com São Paulo. São 
instalações e estruturas e equi-
pamentos diferentes”, explicou, 
acrescentando que o prazo para 
entrega de propostas previsto 
para o último dia 3 fi ca prorro-
gado para que as instituições 
interessadas possam ter mais 
tempo para realizar possíveis 
adequações. 



Desde o início da pandemia 
provocada pelo coronavírus, uma 
corrida mundial em busca de más-
caras de proteção fez com que elas 
sumissem das prateleiras. O Mi-
nistério da Saúde está realizando 
compras de fornecedores nacionais 
e internacionais, em grandes quan-
tidades, para garantir a proteção 
dos profi ssionais de saúde, que tra-
balham na assistência às pessoas 
doentes.

A confecção de máscaras casei-
ras tem se tornando um fenômeno 
mundial e qualquer cidadão pode 
fazer a sua em casa. Agora, o Mi-
nistério da Saúde do Brasil vai 
lançar uma campanha digital pe-
la mobilização da população para 
fabricar as próprias máscaras de 
pano.

Além de efi ciente, é um equipa-
mento simples, que não exige gran-
de complexidade na sua produção.

Para ser efi ciente como uma 
barreira física, a máscara caseira 
precisa seguir algumas especifi ca-
ções, que são simples. É preciso que 
a máscara tenha pelo menos duas 
camadas de pano, ou seja dupla fa-
ce. E mais uma informação impor-
tante: ela é individual. Não pode 
ser dividida com ninguém. 

As máscaras caseiras podem 
ser feitas em tecido de algodão, tri-
coline, TNT ou outros tecidos, des-
de que desenhadas e higienizadas 

corretamente. O importante é que 
a máscara seja feita nas medidas 
corretas cobrindo totalmente a bo-
ca e nariz e que estejam bem ajus-
tadas ao rosto, sem deixar espaços 
nas laterais.

“Você pode fazer uma máscara 
‘barreira’ usando um tecido grosso, 
com duas faces. Não precisa de es-
pecifi cações técnicas. Ela faz uma 
barreira tão boa quanto as outras 
máscaras. A diferença é que ela 
tem que ser lavada pelo próprio in-
divíduo para que se possa manter 
o autocuidado. Se fi car úmida, tem 
que ser trocada. Pode lavar com sa-
bão ou água sanitária, deixando de 

molho por cerca de 20 minutos. E 
nunca compartilhar, porque o uso 
é individual”, explica o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta. 
“Máscaras de pano para uso comu-
nitário funcionam muito bem e não 
são caras de fazer. Porque, agora, 
é lutar com as armas que a gente 
tem. Não adianta a gente lamentar 
que a China não está produzindo. 
Vamos ter que criar as nossas ar-
mas, e elas serão aquelas que nós 
tivermos”, completou Mandetta.

O Ministério da Saúde elabo-
rou algumas orientações para que 
a população faça as máscaras com 
os materiais que têm em casa.
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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ. 35.842.711/0001-98, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente o Rio Grande do Norte – IDEMA  a AUTORIZAÇÃO ESPECIAL 
para instalação de Canteiro de Obras do COMPLEXO EÓLICO ACAUÃ, localizado na Zona Rural do município de 
São Vicente /RN.

 
LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS

Gerente de Meio Ambiente

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOL Potiguar B143 SPE S.A., CNPJ 31.449.173/0001-15, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação - LO, 
para o Parque Eólico Vila Maranhão III, composta por 9 aerogeradores, localizada na Vila Paraíba, Zona Rural, no 
Município de Serra do Mel-RN.

 
Robert David Klein

Diretor Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

IMOBILIÁRIA FERRÃO LTDA, 08.025.688/0001-76, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença simplifi cada, com prazo de validade até 
31/03/2026,em favor do empreendimento Condomínio horizontal de uso misto composto por zona habitacional 
formada por lotes e área de lazer, localizada em Av. Cajupiranga, S/N. Taborda., Município de São José do Mipibu/RN.

 
José Waldir Ferrão Santos  

    Sócio-Administrativo

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 

que está aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020, com o objetivo de CONTRATAR 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE 
FUTEBOL SOCIETY NO DISTRITO DE TRAÍRAS NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN. A sessão pública dar-se-á 
no dia 27/04/2020, às 09h30min. Devido a pandemia a CPL só receberá os envelopes e posteriormente fará o 
julgamento. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes. 

Macaíba/RN, 03/04/2020.

 Maria do Socorro O. da Luz 
CPL/PMM.
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. MIGUEL JORGE BARATA FEIO RIBEIRO DE SOUSA, português, solteiro, empresário, portador da 
cédula de identidade de n° 003.497.700 – SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o n° 008.986.974-50, residente e domiciliado na 
Av. Conde Valbom, n° 95, 6° andar – esquerdo, Lisboa, Portugal, Código Postal: 1050-067,  o Sr. BENTO MARIA LARANJO 
GONÇALVES PARREIRA DO AMARAL, português, solteiro, empresário, portador do RNE de n° V381559-W, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 013.227.954-10, residente e domiciliado na Rua Praia do Giz, n° 26, Centro, Tibau do Sul/RN, CEP: 59178-
000, e, o Sr. LUIS MARIA DE ALMEIDA BANDEIRA RAPOSO DE MAGALHÃES, português, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade de n° 003.690.166 – ITEP/RN, inscrito no CPF/MF 
sob o n° 009.547.614-80, residente e domiciliado na Rua Praia do Giz, n° 08, Apt. 06, Centro, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178, 
por intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, advogado, 
inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na Av. Nascimento de Castro, 1762, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 
59.056-450.  Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Projetada, sendo cortado também pelo Caminho 
da Cancela, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 15.225,58m² (quinze mil, duzentos e vinte e cinco metros 
e cinquenta e oito decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do 
Sul/RN, n. 1.0101.023.01.0025.0000.1 e sequencial n° 1.005614.9, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do 
perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Partindo do vértice inicial, V1, com Datum: Sirgas 2000, MC=33°W 
e coordenadas UTM: N=9.309.200,09 e E=273.641,01, seguindo com distancia de 34,44m e azimute de 125°36’13’’ chega-
se ao vértice V2; seguindo com distancia de 31,27m e azimute de 117°41’11’’, chega-se ao vértice V3; confrontando nesses 
trechos com a Rua Projetada. Seguindo com distancia de 81,87m e azimute de 242°04’32’’, chega-se ao vértice V4; seguindo 
com distancia de 52,67m e azimute de 149°05’59’’, chega-se ao vértice V5; confrontando nesses trechos com Marcos 
Bruschelli. Seguindo com distancia de 102,36m e azimute de 239°05’59’’, chega-se ao vértice V6, confrontando nesse trecho 
com Performa Empreendimentos Imobiliários. Seguindo com distancia de 24,94m e azimute de 336°49’34’’, chega -se ao 
vértice V7, seguindo com distancia de 15,18m e azimute de 5°00’09’’, chega-se ao vértice V8, seguindo com distancia de 
29,03m e azimute de 342°17’31’’, chega-se ao vértice V9, seguindo com distancia de 57,92m e azimute de 332°32’58’’, 
chega-se ao vértice V10, seguindo com distancia de 14,92m e azimute de 330°29’01’’, chega-se ao vértice V11; confrontando 
nesses trechos com o Caminho da Cancela. Seguindo com distancia de 135,05m e azimute de 72°30’32’’, chega-se ao vértice 
inicial V1, confrontando neste trecho com Pedro Lucas Alves da Rocha, totalizando uma área de 15.225,00m² e um perímetro 
de 579,65. Todos os azimutes e distancias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. Com a Seguinte 
Confrontação: Ao Norte, com a Rua Projetada; Ao Sul, com o Caminho da Cancela; Ao Leste, com a Performa 
Empreendimentos Imobiliarios e Marcos Bruschelli; e, ao Oeste, com Pedro Lucas Alves da Rocha. Memorial correspondente 
ao serviço registrado no CFT com TRT n° BR20190151963.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel 
é R$ 141.315,03. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as 
posses de seus antecessores. Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Pedro Lucas Alves da 
Rocha, o Sr. Marcos Bruschelli, a empresa Performa Empreendimentos Imobiliarios, bem como terceiros 
eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 
(quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I 
– o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, 
quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de 
direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis 
confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse 
alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 06.04.2020 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

Confecção de máscaras caseiras tem se tornando um fenômeno mundial

Máscaras caseiras podem ajudar
na prevenção contra o coronavírus
Ministério da Saúde orienta a produção de modelos simples, de pano,
que também funcionam como barreiras na propagação da doença

Proteção

Reprodução / Getty Images

SAIBA COMO FAZER A SUA MÁSCARA USANDO CAMISETA

Corte a camiseta 
e espessura dupla 
usando como 
base as marcações 
indicadas na fi gura;

Faça um ponto de 
segurança na parte inferior (para 
segurar ambas as toalhas);

Insira um papel 
entre as camadas;

segurar ambas as toalhas);

Amarre a alça superior ao 
redor do pescoço, passando 
por cima das orelhas;

Amarre a alça inferior 
na direção do topo da cabeça
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